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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název : KLEENEX® Luxusní čisticí pěna na ruce pro každodenní 

použití (6340, 6346) 
 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Použití látky nebo směsi : Péče o pleť 

 
 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Firma : Kimberly-Clark Europe Limited 

40 London Road 
Reigate 
Surrey RH2 9QP 
Velká Británie 
 
 

Telefon : +44 1737 736000 
 
 

Fax : +44 1737 736670 
 
 

E-mailová adresa 
Odpovědná/vydávající osoba 

: sdscontact@kcc.com 
 
 

 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 : +44 1737 736000 

Toto telefonní číslo je dostupné pouze v úředních hodinách. 
 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) 
Na kosmetické produkty v konečné podobě, které jsou určeny pro koncového spotřebitele se 
nevztahují právní předpisy ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. 
 

2.2 Prvky označení 
 
Označení (NAØÍZENÍ (ES) è. 1272/2008)  
Tento produkt nemusí být označen v souladu s právními předpisy EU. 
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2.3 Další nebezpečnost 

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), 
nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 
Produkt není v dodané formě nebezpečný.  

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
3.2 Směsi 

Složení/ informace o složkách 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM CITRATE, PARFUM, DISODIUM EDTA, 
PANTHENOL, CITRIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
SODIUM BENZOATE, CI 17200 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny :  Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. 

 
Při vdechnutí :  Při normálním zacházení není požadováno. 

 
Při styku s kůží :  Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. 

 
Při styku s očima :  Oči preventivně vypláchněte vodou. 

Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného 
lékaře. 
 

Při požití :  Při normálním zacházení není požadováno. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. 

 
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Ošetření : Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální první pomoc. 
 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva :  Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Specifická nebezpečí při 
hašení požáru 

:  Žádná informace není k dispozici.  
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Nebezpečné produkty 
spalování 

:  Oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nespálené uhlovodíky (kouř). 
 

 
5.3 Pokyny pro hasiče 

Zvláštní ochranné prostředky 
pro hasiče 

:  Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.  

 
Další informace :  Produkt obsahuje vysoké procento vody. Zbytky po požáru a 

kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány 
podle místních předpisů.  

 
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Opatření na ochranu osob :  Po materiálu je možno uklouznout. 

 
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Opatření na ochranu 
životního prostředí 

:  Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního 
prostředí. 
 

 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Čistící metody :  Setřete savým materiálem (např. látkou, netkanou textilií). 
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Osobní ochrana viz sekce 8. 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Pokyny pro bezpečné 
zacházení 

:  Nejsou požadovány žádné speciální pokyny pro manipulaci.  

 
Pokyny k ochraně proti 
požáru a výbuchu 

:  Běžná opatření protipožární ochrany.  

 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Požadavky na skladovací 
prostory a kontejnery 

:  Nádoby musí být dobře uzavřeny a skladovány na suchém, 
chladném a dobře větraném místě.  

 
Pokyny pro běžné skladování : Pro skladování společně s jinými výrobky neplatí žádná 

speciální omezení.  
 
Jiné údaje :  Při dodržení určeného způsobu skladování a používání 

nedochází k rozkladu.  
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7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

Specifické (specifická) 
použití 

:  Péče o pleť 
 

 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Mezní hodnoty 
Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti. 
 
 
 
 

8.2 Omezování expozice 
 

Osobní ochranné prostředky 
Ochrana očí :  Při normálním zacházení není požadováno. 

 
 
Ochrana rukou 

 
Poznámky :  při normálním zacházení není požadováno  

 
Ochrana kůže a těla :  Při normálním zacházení není požadováno. 

 
 
Ochrana dýchacích cest :  Při normálním zacházení není požadováno. 

 
 
Omezování expozice životního prostředí 
Všeobecné pokyny :  Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního 

prostředí. 
 

 
 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Vzhled : kapalný 

Barva :  růžový 

Zápach :  Data neudána 

Prahová hodnota zápachu :  Data neudána 
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pH : 5.0 - 6.0 

Bod tání / bod tuhnutí : < -2 °C  

Bod varu/rozmezí bodu varu : Data neudána 

Bod vzplanutí : nevznítitelná látka  

Rychlost odpařování :  Data neudána 

Hořlavost (pevné látky, 
plyny) 

: Data neudána 

Spalovací rychlost : Data neudána 

Dolní mez výbušnosti : Data neudána 

Horní mez výbušnosti : Data neudána 

Tlak par : podobný vodě  

Relativní hustota par : Data neudána 

Relativní hustota : Data neudána 

Rozpustnost ve vodě : plně rozpustná látka 
 

Rozpustnost v jiných 
rozpouštědlech 

: Data neudána 

Rozdělovací koeficient: n-
oktanol/voda 

: Data neudána 

Teplota vznícení : Data neudána 

Termický rozklad :  Data neudána 

Dynamická viskozita : Data neudána 

Kinematická viskozita : Data neudána 

Výbušné vlastnosti : Data neudána 

Oxidační vlastnosti : Data neudána 

 

9.2 Další informace 
žádný 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 
Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 

10.2 Chemická stabilita 
Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
Nebezpečné reakce :  Žádné nebezpečí, které je nutno výslovně uvádět. 
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10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Podmínky, kterým je třeba 
zabránit 

: Žádná informace není k dispozici. 
 

10.5 Neslučitelné materiály 
Materiály, kterých je třeba se 
vyvarovat 

:  Žádné(ý). 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
Nebezpečné produkty 
rozkladu 

: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
 

Další informace  :  Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
11.1 Informace o toxikologických účincích 

Výrobek 

Žíravost/dráždivost pro kůži :  Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako 
látka dráždící kůži. 
 

Vážné poškození očí / 
podráždění očí 

:  Podle kriterií Evropské unie není produkt klasifikován jako 
látka dráždící oči. 
 

Senzibilizace dýchacích cest 
/ senzibilizace kůže 

:  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci 
splněna. 
 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Mutagenita v zárodečných 
buňkách- Hodnocení 

:  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako mutagen 
 

Karcinogenita - Hodnocení :  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako karcinogen 
 

Toxicita pro reprodukci - 
Hodnocení 

:  Neobsahuje žádnou složku vedenou jako toxickou pro 
reprodukční schopnost 
 

Toxicita pro specifické cílové 
orgány – jednorázová 
expozice 

:  Poznámky: Data neudána 
 

Toxicita pro specifické cílové 
orgány – opakovaná 
expozice 
 

:  Poznámky: Data neudána 
 

Aspirační toxicita :  Žádná klasifikace toxicity vdechováním 
 

Další informace : Výrobek neobsahuje žádné látky, které by byly považovány v 
daných koncentracích za zdraví škodlivé. 
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Složky: 
Cocamidopropyl Betaine : 
Žíravost/dráždivost pro kůži :  Výsledek: Kožní dráždivost 

 

Vážné poškození očí / 
podráždění očí 

:  Výsledek: Oční dráždivost 
 

Senzibilizace dýchacích cest 
/ senzibilizace kůže 

:  Výsledek: Nezpůsobuje senzibilizaci kůže. 
 

 
 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

Výrobek: 
Toxicita pro ryby :  Data neudána 

 
 
 
Složky: 

Cocamidopropyl Betaine : 
Toxicita pro ryby :  LC50 : 1.11 mg/l 

Doba expozice: 96 h 
 

Toxicita pro dafnie a jiné 
vodní bezobratlé 

:  EC50 : 1.9 mg/l 
Doba expozice: 48 h 
 

Toxicita pro řasy :  EC50 : 5.6 mg/l 
Doba expozice: 72 h 
 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Výrobek: 

Biologická odbouratelnost :  Žádná informace není k dispozici. 
 

Složky: 

Cocamidopropyl Betaine : 
Biologická odbouratelnost :  Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná. 

 
12.3 Bioakumulační potenciál 

Výrobek: 
Bioakumulace :  Žádná informace není k dispozici. 

 
12.4 Mobilita v půdě 
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Výrobek: 
Distribuce mezi složkami 
životního prostředí 

: Data neudána 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

Výrobek: 
Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za 

perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce 
perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 
0,1 % či vyšší., Na základě dostupných údajů nejsou kritéria 
pro klasifikaci splněna. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

Výrobek: 

Dodatkové ekologické 
informace 

:  O produktu neexistují žádné údaje. 

 
 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 
Výrobek :  Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

 
Znečištěné obaly :  Vyprázdněte zbytky. 

Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. 
Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. 
 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 Číslo OSN 
Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 
Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu 
Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

14.4 Obalová skupina 
Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
Nevztahuje se 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
Poznámky :  Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu. 
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ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 

Legislativa o nebezpečí těžkých úrazů
96/82/EC : Aktualizace: 2003 

Směrnice 96/82/ES se netýká 
 
 
Oznamovací statut 
REACH :  Tato směs obsahuje pouze přísady, které podléhaly 

předběžné registraci podle nařízení (ES) č. 1907/2006 
(REACH). 

 
 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Žádná informace není k dispozici. 

 

ODDÍL 16: Další informace 
 
 
 
 
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a 
přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou 
manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a 
nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na 
jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli 
jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu. 
 
 

 
 
 


